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بعد اما ، أجمعين وصحبه آله ،وعلى سيدالمرسلين على والسالم والصالة العالمين رب هلل الحمد  

لَحَ  َقد  :  الرحيم الرحمن هللا بسم الرجيم، الشيطان من باهلل أعوذ اَها َمن   أَف  اَها َمن   َخابَ  َوَقد   َزكَّ َدسَّ  

ف سَ  إِنَّ :تعالي و سبحانه قال و اَرة   النَّ وءِ  ََلَمَّ ۚ   َربِّي َرِحمَ  َما إِّلَّ  بِالسُّ  

كَ  لَْيسَ : "  َعلَْيهه  هللَاُ  َصلَى هللَاه  َرُسولُ  وَقالَ  ي َعُدوُّ  أَْعَدى ، ُنوًرا لَكَ  َكانَ  َقَتْلَتهُ  َوإهَذا اْلَجَنَة، أَْدَخلَكَ  َقَتلَكَ  إهَذا الَذه

َجْنَبْيكَ  َبْينَ  الَتهي َنْفُسكَ  لَكَ  َعُدو    

আল্লাহ তাআলা মুজাকহদ োথীসদর উপর অপকরেীম দয়া ও রহমসতর আচরণ িসরসেন খয, কতকন 

তাাঁসদরসি দ্বীসনর জনয মরা ও মারা এবং জান ও মাল উৎের্ব িরার তাওকিি দান িসরসেন। 

কিতনার এই যুসর্ দুকনয়ার েংিীণবতা খথসি খবর িসর আল্লার প্রশস্ত জান্নাসতর কদসি অগ্রের 

হওয়ার প্রকত পথপ্রদশবন িসরসেন। েমস্ত প্রশংো খেই পকবত্র েত্ত্বার জনয।   

কিন্তু আমার কপ্রয় ভাইসয়রা! আপনারা খযমনকি জাসনন খয কজহাদ ওই পকবত্র ইবাদত, যার দ্বারা 

ইবকলসের খিামর খভসে যায়। খিননা কজহাদ ইবকলসের খরাপণ িরা অপকবত্র র্াসের ডালপালার 

পকরবসতব তার খর্াাঁড়া খিসি খদয়।  

এই খমাবারি আমসলর মাধ্যসম িুিুকর শােনবযবস্থার র্াসের মূসলাৎপািন িরা হয়। এবং আল্লাহর 

জকমসন আল্লাহর শরীয়সতর পকবত্র র্াে খরাপণ িরা হয়, যাসত আল্লাহর বািারা এই র্াসের োয়ায় 

কনভবসয় কজসির্ীর প্রকতকি শা ায় শুধু্মাত্র এি আল্লাহর ইবাদত িরসত পাসর। েুতরাং মানবতার 

শত্রু ইবকলে এিা কিভাসব বরদাশত িরসত পাসর খয, খিান মুেলমান দুকনয়াসত তার পাতাসনা 

জাল খথসি খবকড়সয় কজহাসদর মত মহান পসথর পকথি হসয় যায়?  
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খে মুেলমানসদরসি কজহাদ খথসি বাাঁধ্া প্রদাসনর জনয েব ধ্রসনর খমহনত িসর। কজহাদ খথসি 

কপেসন েরাসনার জনয তাাঁর োমসন অসযৌকিি তাবীল বা বযা যা, নতুন নতুন ওজর এবং আিকল 

দালাসয়সলর সূ্তপ লাকর্সয় খদয় এবং খেগুসলাসি তার এসজন্টসদর মাধ্যসম এসতািা বযাপি িসর 

খদয় খয, খলাসিরা এসত কবভ্রাকিসত পকতত হয়।  

কিন্তু এরপরও যকদ খিান মুেলমান আল্লাহর িজসল কজহাসদ খবর হসয় পসড়, ত ন খে তাাঁর 

কজহাদসি নষ্ট িরার জনয েম্ভাবয েব ধ্রসণর প্রসচষ্টা বযয় িসর। কিন্তু ইবকলসের চাইসত বড় 

দুশমন মানুসের নিে। যাসি মানুে েববদা কনসজর োসথ চলাসিরা িসর।  

খযমন রােুল োল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াোল্লাম ইরশাদ িসরসেন-  

 أَْعَدى َعُدو  لََك َنْفُسَك الَتهي َبْيَن َجْنَبْيكَ 

“খতামাসদর েবসচ’ বড় দুশমন খতামাসদর নিে, যা খতামাসদর পাসবব রসয়সে।” 

এবং এই নিে আেসলই অসনি বড় দুশমন। ইবকলসের চাইসতও বড় দুশমন, খিননা ইবকলে খয  

خير منهانا   অথবাৎ “আকম আদসমর চাইসত খেষ্ঠ”  বসলকেল, তার িারণ খতা এই নিে-ই কেল!  

েুতরাং খযমকনভাসব মুজাকহদ কজহাসদর ময়দাসন তার বাকহযি শত্রুর বযাপাসর েববদা খচৌিান্না থাসি, 

খিাথায় গুপ্তঘাাঁকি আসে, এবং খিাথায় আশঙ্কা আসে খে জাসন, এই নিেও এমন কজকনে, যার 

বযাপাসর েববদা খচৌিান্না থািসত হসব।  

এই নিসের ধ্বংোত্মি িমবিাসের কদসি ইশারা িসর নবী িরীম োল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াোল্লাম 

ইরশাদ িসরসেন-  

ي إهَذا َقَتلََك أَْدَخلََك اْلَجَنةَ  َك الَذه  " لَْيَس َعُدوُّ

“খতামাসদর শত্রু খে নয় খয, খতামাসি হতযা িসর, িারণ তার এই হতযা িরা খতা খতামাসি 

জান্নাসত খপৌঁসে খদয়,” অথবাৎ তার এই হতযা িরার িারসণ যকদ তুকম শহীদ হও, তাহসল জান্নাসত 

চসল যাসব। 
                                                           

 েুরা আ’রাি ৭:১২ 
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 َوإهَذا َقَتْلَتُه َكاَن لََك ُنوًرا

“আর যকদ তুকম তাসি হতযা িসর দাও, তাহসল এই হতযা িরা কিয়ামসতর কদন খতামার জনয নূর 

হসয় যাসব।” বরং 

َنْفُسَك الَتهي َبْيَن َجْنَبْيكَ أَْعَدى َعُدو  لََك   

আিাসয় মাদাকন োল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াোল্লাম ইরশাদ িসরসেন, “খতামাসদর েবসচ’ বড় শত্রু 

খতামাসদর নিে, যা খতামাসদর পাসবব রসয়সে।” 

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ িসরসেন-  

اَها اَها َوَقد  َخاَب َمن  َدسَّ لََح َمن  َزكَّ  َقد  أَف 

পুসরা জান্নাত ও জাহান্নাম আল্লাহ তাআলা এই বাসিযর মাসে বণবনা বসল কদসয়সেন। খয ওই বযকি 

েকতযই িাকময়াব হসয় খর্ল, খয আল্লাহ তাআলার আনুর্সতযর মাধ্যসম পকবত্র িসর কনসয়সে এবং 

খে-ই বযথব হসয় কর্সয়সে, খয এই নিেসি গুনাসহর মাসে ধু্সলামকলন িসর খিসলসেন। এই 

বাসিযর মাসে পুসরা জান্নাত ও জাহান্নামসি বসল খদওয়া হসয়সে।  

এই নিসের স্বভাব-প্রিৃকত কি, িুরআসন িাকরসম খে কদসি ইশারা িসর ইরশাদ হসয়সে- 

وِء إِّلَّ َما َرِحَم َربِّي اَرة  بِالسُّ ف َس ََلَمَّ ۚ   إِنَّ النَّ  

বাস্তবতা হল এই খয, নিে েববদা মসির প্রকত উদু্বদ্ধ হয় শুধু্মাত্র ওই বযকি োড়া যার উপর 

আমার রসবর রহমত রসয়সে।  

এই নিে কিভাসব মানুসের উপর আক্রমণ িসর ? আকলম খহাি বা আকবদ, মুজাকহদ বা মুহাকজর 

প্রসতযসির উপর তার খমজাজ এবং স্বভাব-প্রিৃকত অনুযায়ী এই নিে আক্রমণ িসর। তার েহজ 

কশিার র্াসিল বযকি হসয় থাসি।  

খয এই নিে খথসি র্াসিল হসয় খর্ল, খে খয াসন থািুি, যকদ হারাম শরীসি ইবাদতগুজার 

আসবদ, অথবা লড়াইসয়র ময়দাসন যুদ্ধরত মুজাকহদও র্ািলসতর কশিার হসয় যায়, তাহসলও এই 

নিসের হামলা িাকময়াম হসয় যায়। এর হামলা খথসি বাাঁচসত পারসব না।  
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নবী িরীম োল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াোল্লাম ইরশাদ িসরসেন-  

 الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت

“বুকদ্ধমান হল ওই বযকি খয, কনসজর নিসের কহোব গ্রহণ িসর।” কনসজই কনসজসি পকবত্র না মসন 

িসর। এই নিসের হামলােমূহ খথসি র্াসিল না হসয় যায়। এবং মৃতুযর পসরর প্রস্তুকত গ্রহণ 

িরসত থাসি। এমন বযকি হসে বুকদ্ধমান।  

 والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على هللا

“অক্ষম হসে ওই বযকি, খয কনসজসি  াসহশাসতর খর্ালাম বাকনসয় খদয়। এতদােসত্ত্বও আল্লাহ 

তাআলা খথসি অসনি আশা রাস ।”     

িুজাইল কবন আয়াজ রহঃ আল্লাহ তাআলার এই বানী  انفسكموال تقتلوا  অথবাৎ খয খতামরা কনসজসদর 

নিেসি হতযা িসরা না” এর বযা যায় বসলন- “ال تغفلوا عن انفسكم অথবাৎ কনসজসদর নিসের 

বযাপাসর র্াসিল হইসয়া না!” খিননা من غفل عن نفسه فقد قتلها  খয কনসজর নিে খথসি র্াসিল 

হসয়সে, খে তাসি হতযা িসরসে। ইবকলসের প্রসরাচনায় কনসজর প্রসরাকচত হওয়ািা অনুধ্াবন হয়, 

কিন্তু নিসের দ্বারা তার প্রসরাকচত হওয়ার কবেয়িা েহসজ অনুধ্াবন হয় না। েুতরাং প্রসতযি 

োথীর নিসের কহলা-বাহানােমুহ েম্পসিব অবর্ত হওয়া উকচত, খযমকনভাসব তারা কনসজসদর 

বাকহযি শত্রু েম্পসিব অবর্ত হসয় থাসিন।  

নিসের হামলােমূসহর মসধ্য অতযাি খর্াপন ও  তরনাি হামলা হসে উজব বা খ াদপেকির 

হামলা। কবসশেত এই যুসর্, খয যুসর্র বযাপাসর রােুল োল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াোল্লাম ইরশাদ 

িসরসেন-  

 يعجب كل ذي رأي برأيه

এই যুসর্ এই হামলা খথসি বাাঁচা অতীব জরুরী।  

                                                           

 েুরা কনো ৪:২৯ 
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উজব অথব হসে মানুে মসন মসন কনসজর ইলম, তািওয়া, অথব ও প্রকেকদ্ধ, শকি ও খমধ্ার বযাপাসর 

এভাসব  ুশী হয় খয, খে এিাসি কনসজর পকরপূণবতা মসন িসর, এবং এর েম্পিব আল্লাহ তাআলার 

কদসি িসর না, চাই এই খনয়ামত দুকনয়াকব খহাি অথবা দীনী, যতক্ষন এিা তার অিসরই থাসি।  

আর যকদ এই  ুকশ অির খথসি খবর হসয় খিান আমসল প্রিাশ পায়, মুস  প্রিাশ পায়, তাহসল 

খতা এিাসি তািাবু্বর বলা হসব। উজব ততক্ষণ বলা হসব, যতক্ষণ তা অিসরই থািসব।  

এই উজসবর বযাপাসর িত ভৎবেনা এসেসে! এর িতই না ক্ষকত রসয়সে!  

হযরত আবু্দল্লাহ ইবসন মুবারি রহঃ উজসবর পকরচয় কদসত কর্সয় বসলন-  

 العجب ان تراان عندك شيئاليس عند غيرك

উজব ইহাসি বসল খয, আপকন এমনকি মসন িরসবন খয, আপকন এমন খনয়ামসতর মাকলি, যা 

অনয িাসরা িাসে খনই। 

এবং হযরত মুহাোকব রহঃ বসলন-  

 العجب هو حمل النفس علي ما عملت او علمت و نسيان ان النعم من هللا عز و جل

কনসজর ইলম বা আমসলর বযাপাসর স্বীয় নিসের প্রশংো িরা এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ খথসি 

খনয়ামত এই িথা ভুসল যাওয়া ই হসে উজব। 

ইমাম র্াজাকল রহঃ বসলন-  

 العجب هو استعظام النعمة والركون اليها مع نسيان اضافها للمنعم

কনসজর িাসে কবদযমান খিান খনয়ামতসি বড় কিেু মসন িরা, এবং উহার কদসি এভাসব েুাঁসি 

থািা খয, এই খনয়ামতসি আল্লাহ তাআলার কদসি েম্পকিবত িরা খথসি ভুসল যাওয়া। 

েুতরাং উজব বা খ াদপেকি এই কদি খথসি খর্াপন হামলা খয, এিাসি অনুধ্াবন িরা েহজ 

খিান িাজ নয়। খিননা খ াদপেকির েিল খ য়াল বা ধ্ারণা মুস  আো বযতীত অিসরই রসয় 

যায়। এবং অিসরর পদবায় এসতা দ্রুত অকতক্রম িসর খয, আল্লাহ যাসি এর খথসি খহিাজত 
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রা সবন, খেই খহিাজত থািসব, অনযথায় নিে আমাসদর োসথ কি িসর কর্সয়সে, খে অনুধ্াবনও 

িরসত পারসব না, আসবদ তাাঁর ইবাদসতর বযাপাসর, আকলম তাাঁর ইলসমর বযাপাসর, শকিমান তাাঁর 

শকির বযাপাসর নিসের কশিার হসয় খ াদপেকিসত কলপ্ত হসয় পসড়।  

বরং হয়রান হসয় যাওয়ার মত কবেয় হল এই খয, নিসের এই হামলা খিান দুববল আমলদার 

বযকিসিও খেসড় খদয় না। বরং আপনারা এই জমানায় খদ সবন খয, যার িাসে কিেুই খনই, 

তাসিও খ াদপেকির এই হামলায় আক্রাি খদ া যায়।  

এিাই িারণ খয োহাবাসয় খিরাম রাঃ ও তাসবইন এিা খথসি বাাঁচার বযাপাসর অসনি গুরুত্ব 

কদসতন।    

হাসিজ ইবনুল িাইকয়ম রহঃ বসলন- খয বযকিই নিসের এই িথাসি খ াদপেকির দৃকষ্টসত খদ ল, 

অথবাৎ কনসজর নিসের আমসল  ুকশ হসয়সে, খে অবশযই তাাঁর এই আমলসি ধ্বংে িসর কদসয়সে।  

হযরত আতা রহঃ বসলন- অসনি গুনাহ যা অপরার্তা ও অক্ষমতা প্রিাশ িসর খদয়, তা ওই 

খনি িাজ খথসি উত্তম, যা উজব এবং তািাবু্বর েৃকষ্ট িসর।   

য ন মানুে তার নিসের উপর েন্তুষ্ট হসয় যায়, এবং এিা ভাবসত থাসি খয, খে খতা অসনি 

ভাসলা এবং দ্বীনদার হসয় কর্সয়সে। এর অথব হল এই খয, এই বযকি তার নিসের জাসল খিাঁসে 

কর্সয়সে। এ ন তার নিে তাসি খয াসন ইো কনসয় যাসব। খে তাসি কদসয় তার েিল  াসহশাত 

পূণব িরাসব। ি সনা খতা দ্বীসনর নাসমই পূরণ িরাসব, কিন্তু তাসি কনকিি রা সব খয, আপকন খতা 

অসনি দ্বীনদার এবং আমলদার খলাি! এভাসব নিে তাসি ধ্বংসের মাসে খিসল কদসব।  

িুরআসন িাকরম এই দৃকষ্টভকের কতরস্কার িরসে – আল্লাহ তাআলা ইরশাদ িসরসেন -  وا َفََل ُتَزكُّ
َقى   لَُم بَِمِن اتَّ فَُسُكم  ۖ ُهَو أَع   أَن 

“খতামরা কনসজসদরসি পাি-পকবত্র কহসেসব োবযস্ত িকরও না, যারা মুত্তািী আল্লাহ তাআলা তাাঁসদর 

বযাপাসর ভাসলা িসরই জাসনন।”  

                                                           

েুরা নাজম ৫৩:৩২ 
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েুরা কনো’খত আল্লাহ তাআলা ইরশাদ িসরসেন-  

لَُموَن َفتِيًَل  ي َمن َيَشاُء َوَّل ُيظ  ُ ُيَزكِّ وَن أَنفَُسُهم   َبِل َّللاَّ  أَلَم  َتَر إِلَى الَِّذيَن ُيَزكُّ

“আপকন কি ওই খলািসদর খদস ন কন, যারা কনসজসদরসি পাি-পকবত্র বলসে, বরং আল্লাহ যাসি 

চান পাি বাকনসয় খদন, এবং তাসদর উপর েুতা পকরমাণও জুলুম িরা হসব না।”  

আল্লাহ তাআলার িাসে িার কি গুরুত্ব আল্লাহ তাআলা তা ভাসলা িসরই জাসনন। দুকনয়াবাকে খতা 

বাকহযি োজেজ্জা খদস  থাসি, কিন্তু আল্লাহ তাআলা বািার আমসলর বযাপাসর র্াসিল নন।  

েুতরাং রােুল োল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াোল্লাম ইরশাদ িসরসেন- 

 ُرب أشعث أغبر مدفوع باألبواب

“অসনি খলাি রসয়সে দুরবস্থায় ও দুঃস  জজবকরত, ধু্লায় ধূ্েকরত, খলাসিরা তাাঁসদরসি কনসজসদর 

দরজায় দাড়াসতও খদয় না।” কিন্তু আল্লাহ তাআলার িাসে তাাঁসদর মযবাদা খিমন? 

 لو أقسم على هللا ألبره

“যকদ তারা খিান বযাপাসর আল্লাহর িেম  ায়, আল্লাহ তাাঁসদর িেমসি পুসরা িসর খদন।” 

আল্লাহ তাআলার িাসে তাাঁসদর গুরুত্ব এমনই।  

েুতরাং কনসজর খিান আমসলর উপর র্ববসবাধ্ িরা, স্বীয় খমধ্া, ইলম ও তািওয়ার বযাপাসর 

র্ববসবাধ্ িরা, এবং িাউসি কনচু মসন িরা, র্ববসবাধ্ িরার প্রথম দরজা-ই এিা খয, খে অনযসি 

কনচু মসন িসর থাসি। কিন্তু আল্লাহ তাআলাই জাসনন أعلم بمن اتقى هو  আল্লাহ তাআলা  ুব 

জাসনন, আল্লাহ ভাসলা িসরই জাসনন, আল্লাহ তাআলা আমাসদর খচসয়ও অকধ্ি ভাসলা জাসনন খয, 

মুত্তািী খি! আল্লাহসি ভয়িারী খি!  

ইমাম আহমদ ইবসন হাম্বল রহঃ স্বীয় কিতাব “আয যুহদ” এ কলস সেন – 

                                                           

েুরা কনো ৪:৪৯ 
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খয হযরত েুলাইমান আঃ খলািসদর োসথ বৃকষ্ট বেবসণর দুয়া িরসত খবর হসলন। কতকন এি 

কপাঁপড়ার পাশ কদসয় অকতক্রম িরকেসলন, খয তার পা আেমাসনর কদসি উকিসয় শুসয় বলকেল, খহ 

আল্লাহ! আমরা আপনার মা লুিসদর মধ্য খথসি এিকি মা লুি, আমরা আপনার করকজসির 

মু াসপক্ষী, হয়সতা আপকন আমাসদর পাকন কদন অথবা আমাসদর ধ্বংে িসর কদন! এিা শুসন 

েুলাইমান আঃ খলািসদর বলসলন “চল! কিসর চল! অনয িাসরা দুয়ায় খতামাসদর উপর বৃকষ্ট বকেবত 

হসয় যাসব”। আল্লাহ তাআলার িাসে িার কি গুরুত্ব, আল্লাহ ই ভাসলা জাসনন।  

েুতরাং খহ আমার োথীরা! উজব এই যুসর্  ুবই  তরনাি এিকি কজকনে। কবকভন্ন ধ্রসণর কহলা-

বাহানা দ্বারা, কবকভন্ন ধ্রসণর িলাসিৌশসলর দ্বারা, কবকভন্ন ধ্রসণর মারপযাাঁচ বযবহার িসর মানুসের 

উপর নিে আক্রমণ িসর বসে।  

এর উপশম ও এর কবসরাকধ্তা হসে তাওয়াজু, আল্লাহ তাআলার জনয কনসজ কনসজসি খোি মসন 

িরা। অনয মুেলমানসদর কনসজর চাইসত উত্তম মসন িরা, এিাই হসে উজসবর উপশম বা ঔেধ্।  

খিননা বািা যকদ অিসর তার হাকিিসতর অনুভূকত রাস , তার শকিোমথব তার খজসহসন থাসি 

খয, খে কি কেল? তার হাকিিত কি? তাসি কি কদসয় বানাসনা হসয়সে? তাহসল খতা আর অিসরর 

মাসেই বড়ত্ব েৃকষ্ট হসব না। কনসজর খিান আমসলর উপর র্ববসবাধ্ িরসব না! আল্লাহ যকদ খিান 

খনয়ামত খদন, তাহসল খে এিার উপর বড়ত্ব প্রিাশ িরসব না।  অবশযই খে তার হি কহসেসব 

োবযস্ত িরসব না, বরং খে উহাসি আল্লাহ তাআলার কদসিই েমৃ্পি িরসব! এবং অিসর 

তাওয়াজু’ রা সব। আর য ন অিসর তাওয়াজু, ত ন খতা আর তািাবু্বরও আেসব না।  

ওই পকবত্র নিেগুসলা, যাসদর বযাপাসর িুরআসন িাকরসম رضي هللا عنهم ورضوا عنه এর  খঘােণা 

িরা হসয়সে, ওই পকবত্র নিেগুসলা, যারা আল্লাহর রােুল োল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াোল্লাসমর পরীক্ষা 

ও মকেবসত োহাযয িসরসেন, এবং মক্কায় হুজুর োল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াোল্লামসি এি মুহূসতবর 

জনয খেসড় যানকন, যারা তাাঁর োসথ কহজরত িসরসেন, বদর লড়াইসয় তাাঁর োসথ শরীি হসয়সেন, 

                                                           

 োহাবাসয় খিরাম েম্পসিব এই আয়াতকি েুরা বাইকয়নাহ েহ এিাকধ্ি েুরায় এসেসে, যার অথব হসে 
“আল্লাহ তাসদর প্রকত েন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রকত েন্তুষ্ট।” 
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এবং েমস্ত রণােসন হুজুর োল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াোল্লাসমর োসথ শরীি কেসলন। তাাঁসদর কি 

অবস্থা খদ ুন!  

হজরত আবু বির রাঃ বলসতন- 

 لو يعلم الناس ما أنا فيه أهالوا علَي التراب

“যকদ তারা আমার হাকিিত েম্পসিব অবর্ত হয়, তাহসল আমার উপর মাকি কনসক্ষপ িরসব,” 

আমার মুজাকহদ োথীর্ণ! আপনারা কি মসন িরসেন এিা শুধু্মাত্র এিকি খলৌকিিতাপূণব বািয 

কেল? তাাঁরা খতা োদামািা মসনর মানুে কেসলন, যা তাাঁসদর অিসর থািসতা, তাই তাাঁসদর জবাসন 

আেসতা। তাাঁরা কনসজসদরসি এমনিাই মসন িরসতন। আল্লাহ তাআলা তাাঁসদরসি েমুন্নত িসর 

কদসয়সেন।  

হযরত আনাে কবন মাকলি রাঃ বসলন- 

এিকদন আকম খদ লাম আকমরুল মুকমকনন উমর ইবনুল  াত্তাব রাঃ খিান এিকদসি যাসেন। 

আকমও তাাঁর কপেু কপেু চললাম, আকম খদ লাম, কতকন এিকি বার্াসন প্রসবশ িরসলন এবং বার্াসনর 

মাসে দাকড়সয় অথবাৎ য ন কতকন কনকিি হসলন খয, খিউ তাাঁসি খদ সে না, তাাঁর িথা খিউ 

শুনসেন না, ত ন কতকন কনসজর নিেসি লক্ষয অসর বলসেন  

َبَنكَ “ نهيَن َبٍخ َبٍخ َوهللَاه َبنهي اْلَخَطابه لََتَتقهَيَن هللَاَ أَْو لَُيَعذِّ يَر اْلُمْؤمه  ”ُعَمُر أَمه

“বাহ! বাহ! আকমরুল মুকমকনন, উমর ইবনুল  াত্তাব! আল্লাহর িেম! খহ  াত্তাসবর বযািা! আল্লাহসি 

ভয় ির! অনযথায় কতকন খতামাসি অবশযই শাকস্ত কদসবন।” 

ি সনা কনসজসি েম্ভধ্ন িসর বলসতন “খহ  াত্তাসবর বযািা! আজ তুকম আকমরুল মুকমকনন, অথচ 

িালসি য ন খতামার বাবা খতামাসি উি চড়াসত পাঠাসতা, ত ন উঠ কু্ষধ্াতব আেসতা আর খতামার 

কপতা খতামাসি প্রহার িরসতা! তুকম উিও চড়াসত পারসত না!”  

তাাঁরা আল্লাহর খদওয়ানা কেসলন, খয তাওয়াজু তাাঁসদর অিসর এমনভাসব বো কেল, খয তাাঁসদর 

প্রসতযি আমসল তাওয়াজু প্রিাশ খপত। ইহা খলৌকিিতা কেল না।  



 

দরসে তাযকিয়াহ                                                      উজব এবং খ াদপেকি 

হযরত আবু বির রাঃ হসলন রকিসি র্ার বা হুজুর োল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াোল্লাসমর কহজরসতর 

োথী।  

হযরত  াব্বাব রাঃ বসলন- হযরত আবু বির রাঃ কনসজর ঘসর কেসলন, র্াসের ডাসল খিান িবুতর 

বা চড়ুই এসে বেসলা, আবু বির রাঃ তাাঁসি খদ সলন এবং বলসলন, 

هه الَشَجَرةه   ُطوَبى لََك َيا َطْيُر ، َما أَْنَعَمَك َعلَى َهذه

“খহ পাক ! খতাসি খমাবারিবাদ! কি চমৎিার, তুই র্াসের ডাসল বেকেে!” 

هه الَثَمَرةه ، ُثَم  ْن َهذه َتُموتُ َتأُْكُل مه  

“তুই িল  াকেে, উড়কেে! এবং এিকদন মসর যাকব!” 

 ُثَم ال َتُكوُن َشْيًئا

“অতঃপর আর কিেুই বাকি থািসব না! অথবাৎ খতার খিান কহোব কিতাব হসব না!” 

 لَْيَتنهي َمَكاَنكَ 

“হায়! আকম যকদ খতার জায়র্াসত হতাম!” 

তুই খেই কহোসবর কদন খথসি খবাঁসচ কর্সয়কেে, হায় যকদ আকম খতার জায়র্ায় হতাম!  

কতকনই হসেন রকিসি র্ার, কেকিসি আিবর, খদ ুন তাওয়াজু অিসরর মাসে! এমনই উমর 

িারুি রাঃ এর হালত কেল।  

এিকদন উমর রাঃ মাকির এিকি িুিরা উঠাসলন, এবং বলসলন হায় যকদ আকম এই ইসির মত 

হতাম! হায় যকদ আমার মা আমাসি জন্ম না কদত, হায় যকদ আকম কিেুই না হতাম! হায় যকদ 

আমার খিান নাম কনশানাই না থািসতা!  

এই মহান মনীেীসদর তাওয়াজুর এই আিযব অবস্থা কেল, যারা তাাঁসদর কজসির্ী হুজুর োল্লাল্লাহু 

আলাইকহ ওয়াোল্লাসমর খ দমসত িুরবান িসর কদসয়কেসলন।  যারা তাাঁসদর র্দবান স্বীয় মকনসবর 
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র্দবান খমাবারি, এবং কনসজসদর বুি স্বীয় মকনসবর খদহ খমাবারি বাাঁচাসত ঢাল বাকনসয় 

কদসয়কেসলন।  

েুতরাং খমসর খদাস্ত! অিসর যকদ তাওয়াজু থাসি, তাহসল খেই অিসর আর উজব েৃকষ্ট হসব না! 

অনযসদর উপর বড়ত্ব খদ াসনা, কনসজসি অনযসদর চাইসয় বড় প্রমান িরা, মেকজদ ও 

মাহকিলেমূসহ কনসজসি প্রদশবন িরা, এই েব কিেু উজব এবং তাওয়াজু না থািার দরুন হসয় 

থাসি। খ াদপেকির িারসণ হসয় থাসি, এ িারসণই অিসর অনযসদর বযাপাসর কনচুতা েৃকষ্ট হয়।  

য ন কনসজই কনসজসি বড় মসন িরসত থািসব, য ন কনসজই কনসজসি মুত্তািী মসন িরসত 

থাসিব, য ন কনসজই কনসজসি খমধ্াবী এবং োহেী মসন িরসত থািসব, তাহসল স্বাভাকবিভাসবই 

অনযসদর বযাপাসর কনচুতা/তুেতা েৃকষ্ট হসব, যাসত মুহাব্বাত খশে হসয় যায়, খলনসদসনর খক্ষসত্র 

অমযবাদা এবং পরস্পর কবসদ্বে েৃকষ্ট হসয় যায়। এিা এমন  তরনাি খরার্!  

আমার ভাইসয়রা! কচিা িরার কবেয় হল, যকদ কনসজসি বড় মসন িরার দ্বারা মানুে বড় হসয় খযত, 

তাহসল খতা এই জকমসন শুধু্ অহংিারীরাই জীকবত থািসতা! কনসজসি বড় মসন িরার দ্বারা খি ই 

বা বড় হসয় খর্সে!?  

নবী িকরম োল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াোল্লাম ইরশাদ িসরসেন-  

لِّيِّينَ  ه َدَرَجًة َيْرَفْعُه هللَاُ َدَرَجًة ، َحَتى َيْجَعلَُه فهي أَْعلَى عه َ  َمْن َتَواَضَع هلله

“খয বযকি মা লুসির োমসন আল্লাহ তাআলার জনয এি স্তর তাওয়াজু অবলম্বন িরসলা, আল্লাহ 

তাআলা তাাঁসি স্তসর স্তসর মযবাদা বৃকদ্ধ িরসত থাসিন। এমনকি তাাঁসি ইকল্লসনর েসববাে স্থাসন 

খপৌঁসে কদসবন।” 

 َوَمْن َيَتَكَبْر َعلَى هللَاه َدَرَجًة ، َيَضْعُه هللَاُ َدَرَجًة ، َحَتى َيْجَعلَُه فهي أَْسَفله الَسافهلهينَ 

“আর খয বযকি মা লুসির োমসন স্বীয় বড়ত্ব প্রদশবন িসর, আল্লাহ তাআলা তাাঁসি পযবায়ক্রসম কনচু 

ও অপমাকনত িরসত থািসবন, এমনকি তাসি োকিকলসনর (জাহান্নাসমর) েবসচ’ কনম্নস্তসর খপৌঁসে 

কদসবন।” 
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এিকদন হযরত উমর িারুি রাঃ কমম্বাসর তাশকরি খরস  বসলন,  

 يا ايها الناس تواضعوا

“খহ খলাি েিল! তাওয়াজু অবলম্বন ির!” খিননা আকম রােুল োল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াোল্লামসি 

ইরশাদ িরসত শুসনকে 

ير   هه َصغه ه َرَفَعُه هللَاُ ، َفُهَو فهي َنْفسه َ  َمْن َتَواَضَع هلله

এিা আিযব এিিা হাকদে! খয আল্লাহর জনয খোি হসব, আল্লাহ তাআলা তাাঁর মযবাদা বৃকদ্ধ িসর 

কদসবন, যকদও খে কনসজসি স্বীয় দৃকষ্টসত খোিই মসন ির থাসি। এিা আল্লাহ তাআলার েবসচ’ বড় 

খনয়ামত। োহাবাসয় খিরাম রাঃ খি আল্লাহ তাআলা এই মতববা দান িসরকেসলন। ইরশাদ 

িসরসেন  

يم  َوفهي أَ  ْعُينه الَناسه َعظه  

কিন্তু “খলািসদর দৃকষ্টসত মহান হসব।” 

এবং ইরশাদ িসরসেন-  

هه َكبهير   ير  ، َوفهي َنْفسه  َوَمْن َتَكَبَر َوَضَعُه هللَاُ َعَز َوَجَل ، َفُهَو فهي أَْعُينه الَناسه َصغه

“খয তািাবু্বর িরসব, কনসজসি বড় িরসব, আল্লাহ তাআলা তাসি কনচু িসর কদসবন। েুতরাং খে 
খলািসদর দৃকষ্টসত খোিই হসব, যকদও খে কনসজসি মসন মসন বড় িসর।” 

নিে তার অিসর এই েিল ধ্ারণা েৃকষ্ট িরসত থাসি, খরাপণ িরসত থাসি খয, আপনার চাইসত 

খতা ভাসলা খিউ খনই, আপনার চাইসত খতা উত্তম মশওয়ারা খিউ কদসত পাসর না। আপনার 

চাইসত ভাসলা িথাবাতবা খিউ বলসত পাসর না। আপনার চাইসত ভাসলা ইবাদত খিউ িরসত পাসর 

না। আপনার মত ইলমওয়ালা খতা ভূ সে পাওয়া ই যায় না। নিে মানুসের োসথ এভাসব খ লা 

িসর। কিন্তু হাকিিত িা কি? 

নবী িকরম োল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াোল্লাম ইরশাদ িসরসেন-  

نْ  ْن َكْلٍب أَْو خه ْم مه يرٍ َوَحَتى لَُهَو أَْهَوُن َعلَْيهه زه  
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“হাকিিত হল এই খয, খে খলািসদর কনিি িুিুর অথবা ক কিসরর চাইসতও মি হয় থাসি।” 

কিন্তু নিসের হামলা খদ ুন! নিসের েুক্ষ িমব খদ ুন! তাসি খিমন বড় বাকনসয় কদসয়সে খয, তার 

নজসর দুকনয়াই দাড়াসত পাসর না! নিে মানুেসি এভাসবই খধ্াাঁিায় খিসল রাস । তার দৃকষ্টসত তার 

জাতসি এমন উচু বাকনসয় খদয় খয, তার দৃকষ্টসত বাকি েবাই র্তিাসলর বাচ্চা হসয় যায়। অথচ 

বাস্তবতা কি হসয় থাসি, আপনারা এই হাকদসে শুসনসেন।  

এিা খিন হয়, তাওয়াজু না থািার িারসণ হয়, যকদ তাওয়াজু থািসতা, তাহসল মুয়ামালা এর 

উসিা হত। যকদন জবান অথবা খিান বাকহযি চমসির দ্বারা খিউ বড় হত, তাহসল িায়োর ও 

কিেরার পতন ি সনাই আেসতা না। দুরাবস্থা, ও ধু্লায় ধূ্েকরত খপাশাি, কেসিিািা জুতা, 

মাকিসত উপসবশনিারীসদর পদতসল তাসদর মুিুি দকলত হসতা না।  

খিাথায় িায়োর আর কিেরা আর খিাথায় আরসবর বিুরা! যকদ ঠাশ ঠাশ িথাবাতবা ও কচিন 

কচিন িথাবাতবায় খিউ বড় হসয় খযত, তাহসল উপমহাসদশ ও আিালুে (সস্পন) এর মুেকলম 

োলতানাত অধ্ঃপতসনর কশিার হসতা না। খিননা দরবারী পরামশবদাতারা তাাঁসদর কচিন কচিন 

িথাবাতবায় এই বাদশাহসদরসি েববদা শাহজাহান বাকনসয় রা সতা! তাসদর িথাবাতবায় খেই 

শােিসদর বাদশাকহর ি সনাই পতন আেসতা না।  

এর কবপরীত রহমাতুল কলল আলাকমন োল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াোল্লাসমর উপর জান 

িুরবানিারীসদর খদ ুন! তািালু্লি, খলৌকিিতা ও বাসনায়াি কবেয় খথসি মুি িথাবাতবা, তাকল 

লার্াসনা খপাশাি। োদাকেধ্া  ানা, োদামািা ঘর, োদামািা মেকজদ এবং োদামািা জীবন যাপন, 

কিন্তু য ন উসঠন, খতা িায়োর ও কিেরার শান খশৌিত, ঠািবাি পদদকলত িসর একর্সয় চসলন 

এবং কনসজসদর হাকবব োল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়াোল্লাসমর জীবনপদ্ধকত দুকনয়া েকড়সয় কদসেন।  

আপনারা কি ইমারাসত ইেলামী আির্াকনস্তাসনর দরসবশসদর খদস ন কন? আধু্কনি েভযতার রকেন 

দুকনয়া খথসি খব বর, খলৌকিিতা ও িৃকত্তমতা খথসি দূসর, িাচা মেকজদ, খেই িাাঁচা মাদাসরে, 

এই চািাইসয়র উপর বসেই দুই েুপার পাওয়ারসি মাকিসত কমকশসয় কদসেন। কনসজ কনসজ বড় হসয় 

খি বড় হসত পাসর?  
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বাকহযি তািালু্লি ও রংঢং খদক সয় খিই বা বড় হসয় যায়? খয আল্লাহ তাআলার জনয তাওয়াজু 

অবলম্বন িরসব। রহমাতুল কলল আলাকমসনর িরমান আসজা তরুতাজা আসে।  

ه َرَفَعُه هللَاُ  َ  َمْن َتَواَضَع هلله

অনযথায় আপকন খদ ুন, খিাথায় এিকদসি মুেকলম কবব, এসিাম খবামার অকধ্িারী জাকতেমূহ, 

আরব খপট্রসলর েম্পসদর অকধ্িারী, কিন্তু িাসির দরজায় তাসদর শকি কি? িাসিরসদর েমু্মস  

তাসদর কি ই বা শকি? এবং এই দরসবশসদরও খদ ুন! এই মাকিসত উপসবশনিারীসদরও খদ ুন! 

এসদর িাসে তাসদর গুরুত্ব িতিুিু! এবং ওই পকিমা কবব এসদর িাসে খিমন আসবদন িরসে 

েংলাপ ও আসলাচনার জনয। জান বাাঁচাসনার জনয।  

েুতরাং খহ আমার মুজাকহদ োথীর্ণ! অির খথসি তাওয়াজু খবর হসয় যাওয়া, এবং উজব ও 

খ াদপেকি এসে যাওয়া মুজাকহদসদরসিও খিমন  ারাপ িসর কদসত পাসর। খেিাও কজহাসদর 

ময়দানগুসলাসত আপনারা পযবসবক্ষণ িরসত পাসরন। িত খযার্যতােম্পন্ন, খমধ্াবী ও খচৌিশ 

বযকিত্ব, অকভজ্ঞতােম্পন্ন বযকিও এই নিসের হামলার কশিার হল, ত ন এই েিল অকভজ্ঞতা ও 

খযার্যতা আল্লাহর দ্বীসনর খিান িাসয়দা কদসত পারসব না। িারণ আল্লাহ তাআলার কনিি এগুসলা 

অতযাি অপেি, চাই খয মুজাকহদ খহাি অথবা হারাম শরীসি ইবাদতরত আসবদ খহাি। যকদ খে 

কনসজসি বড় মসন িরসত থাসি, তাহসল  ُهللَاُ الَصَمد আল্লাহ খতা অমু াসপক্ষী। আল্লাহর জরুরত 

খনই িাসরা ইবাদসতর! িাসরা কজহাসদর!  

আল্লাহ তাআলার উজব পেি নয়, বড়ত্ব প্রদশবন পেি নয়। চাই খেিা অিসরর মাসে থাি না 

খিন! খিননা আল্লাহ তাআলা মানুেসি বািা বাকনসয়সেন। য ন তার বািা বািার স্তর খথসি 
উপসর উঠসত থাসি, তাহসল এিা কিভাসব হসত পাসর খয তাসি পেি িরসবন? তার ইবাদত 

িবুল িরসবন? 

 কতকন খঘােণা িসরসেন الكبرياء ردائي এই উপসর উঠা, এই বড়ত্ব আমার চাাঁদর, আর খি রসয়সে 

খয তাাঁর খথসি তাাঁর কেকনসয় কনসত পাসর? খিউ ই কেকনসয় কনসত পারসব না। অপরকদসি এর 
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কবপরীত আপনারা খদ সবন, খয আল্লাহ তাআলা োদাকেধ্া, নতুন নতুন ও োধ্ারণ মুজাকহদসদর 

দ্বারা দ্বীসনর এসতা বড় িাজ কনসয় খনন, খয েিল খলাি তাাঁর উপর ঈেবা িরসত থাসি।  

খমসর খদাস্ত! এই উজব-ই কজহাসদর িাতারেমূসহ কবকেন্নতা ও কবকক্ষপ্ততার প্রথম বীজ বপন িসর। 

এিজন মুজাকহদ, খয আল্লাহ তাআলার জনয ঘরবাড়ী খেসড় আসে, েব কিেু িুরবান িসর আসে, 

পকরসশসে কি িারণ থািসত পাসর খয, এিাকি ই কনসজর রাসয়র উপর অিল খথসি যায়? খয য ন 

তার মশওয়ারাসি িবুল িরা হয় না, ত ন খে কজহাসদর িাতার খেসড়ই চসল যায়, অথচ খে 

আল্লাহ তাআলার েন্তুকষ্টর জনয তাাঁর জাসনর েওদা িসরকেল।  

এিা হসে নিসের হামলা, যা উজসবর েুরসত তাাঁসদর উপর িরা হসয়কেল। তাাঁর রায়সি নিে 
এসতা েুেকজ্জত িসর খদক সয়সে খয, এই েিল খলািসদর মধ্য খথসি েববাকধ্ি উত্তম ও 

রায়প্রদাসনর খযার্য আপকনই! হি জাকর হসল খতা আপনার জবাসনই জাকর হয়। আল্লাহ আমাসদর 

স্বীয় পানাসহ রা ুন।  নিসের এই খধ্াাঁিা খথসি আল্লাহ আমাসদর স্বীয় পানাসহ রা ুন। কিন্তু 

কজহাসদর ময়দাসনও এবং হারাম শরীসি ইবাদতিারী আসবসদর অিসরও এই ধ্রসণর খ য়ালেমূহ 

ঢালসত পাসর, তাাঁসদর উপর আক্রমণ চালাসত েক্ষম। এই কবেয়গুসলা আপনারা অবশযই খদস সেন। 

আল্লাহ তাআলা প্রসতযি মুজাকহদ এর অকনষ্ঠতা খথসি রক্ষা িরুন।  

এই দৃকষ্টভকে এি কদসনই মজবুত হয় না। এই কবকডং এর কনমবাসণ নিে এিকি দীঘব ও লম্বা 
েমসয়র খমহনত িসর। আর খয র্ািলসতর কশিার হয়, খে তা অনুধ্াবন িরসত পাসর না।   

 الكيس من دان نفسه

যকদ খে স্বীয় নিসের কহোব গ্রহণ িরসত থািসতা, অিসর উকদত হওয়া খ য়ালেমূসহর মুহাোবা 

িরসত থািসতা, তাহসল নিে এই পযবি েুসযার্ খপত না। েুতরাং এই দৃকষ্টভকে এিকদসনই 

এসতািা শকিশালী হয় না, বরং এর জনয যসথষ্ট েময় লাসর্, নিে এর কপেসন যসথষ্ট খমহনত 

িসরসে।  

েুতরাং আমার কপ্রয়তম োথীর্ণ! এই ধ্ারণা ও নিসের খধ্াাঁিা খথসি বাাঁচার অসনি প্রসয়াজন 

রসয়সে। মুজাকহসদর এই ধ্ারণা খয খে পুরাতন মুজাকহদ, তাাঁর অকভজ্ঞতা অসনি খবকশ, অথবা খে 
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অসনি িাজ িসরসে অথবা তাাঁর চাইসত খবকশ িাসরা ইলম খনই, এিা নিসের খধ্াাঁিা। তার 

বাকতল হওয়ার জনয আর িাসরা দকলসলর প্রসয়াজন খনই, এসতািুিুই যসথষ্ট খয এিাসি উজব বলা 

হয়, এবং উজব আল্লাহ তাআলার িাসে অতযাি অপেি। অতঃপর য ন এই বািয মুস  প্রিাশ 

পায়, ত ন খতা এিা তািাবু্বর হসয় যায়, উজব আর বাকি থাসি না, এিাসি তািাবু্বর বসল।  

আমার কপ্রয়তম ভাইসয়রা! আল্লাহ তাআলাসি ভয় িরুন! আমাসদর রব আমাসদর েববদা এই 

অবস্থায় খদ ুি খয, আমরা তার বািা হসয় আকে। খিান অবস্থায় খযন “انا خير منه আকম তাাঁর 

চাইসত উত্তম” এর মত ইবকলকে বািয মু  খথসি খবর না হয়। আল্লাহ তাআলা আমাসদর স্বীয় 

কনরাপত্তায় রা ুন।  

এই নিে ই ইবকলেসি এই ধ্ারণায় কলপ্ত িসরকেল খয,  ٍين ن طه ن َناٍر َوَخلَْقَتُه مه ْنُه ۖ َخلَْقَتنهي مه  أََنا َخْير  مِّ

খদ ুন খে তাাঁর  াসলি/েৃকষ্টিতবাসি বলসে, খে স্বীয় নিসের খধ্াাঁিায় এমনভাসব পসড়সে খয, খে 

স্বীয়  াসলিসি বলসে, খয আকম তাাঁর চাইসত খেষ্ঠ, িারণ আপকন আমাসি আগুন খথসি েৃকষ্ট 

িসরসেন, আর তাসি মাকি দ্বারা েৃকষ্ট িসরসেন। এভাসব র্ািলসতর কশিার হসয় খর্ল।   

েুতরাং খিান অবস্থায় এই বাস্তবতা ভুসল যাসবন না, খয আমাসদর পূসবব িত পুরাতন মুজাকহদ 

অকতবাকহত হসয় কর্সয়সেন। কজহাসদর ময়দাসন তাাঁসদর বীরত্ব ও োহকেিতা, খনতৃত্ব ও খমধ্ার 

উপা যান েমূহ বযাপি কেল। কিন্তু তাসদর মধ্য খথসি িত জন কেল খয, িুিকর শকির োমসন 

দাকড়সয় থািসত খপসরসে? আল্লাহ তাাঁর অেন্তুকষ্ট খথসি আমাসদর খহিাজত িরুন এবং আমাসদর 

পকরেমাকপ্ত ঈমাসনর উপর দান িরুন এবং কজহাসদর িাতারেমূসহ আমাসদর শাহাদাত দান িরুন 

এবং কিয়ামসতর কদন এই  

 السابقون السابقون أولئك المقربون'

এর মাসে আল্লাহ তাআলা আমাসদর হাশর িরুন। 

কিন্তু আপনারা কি খদ সেন না, এসদর মাসে িত খলাি রসয়সে, যারা আজ শরীয়ত প্রকতষ্ঠার 

লড়াইসয় শরীয়সতর দুশমনসদর িাতাসর কবদযমান রসয়সে? কিন্তু নিসের মাইর শয়তাসনর মাইসরর 

খচসয় অকধ্ি  তরনাি খয, এর অনুধ্াবনও হয় না।  
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আপনারা এই িথা ভুসল যাসবন না, খয আল্লাহ তাআলা িাসরা দ্বারা কজহাসদর িাজ কনসেন, খতা 

ওই মুহূসতবও তাওয়াজু জরুরী। খিননা তাাঁর নিে তাসি এিা পেিনীয় িরাসত চাইসব খয, এই 

খয িাজ হসে এিা খতা আপনার িারসণই হসে। আপনার মশওয়ারা, আপনার অকভজ্ঞতা, 

আপনার খমহনসতর িারসণই হসে। বযে য ন অিসর এই খ য়াল েৃকষ্ট হসত থাসি, তাহসল বুসে 

কনন খয, নিসের তীসরর কবে প্রকতকক্রয়া খদ াসে। আল্লাহ তাআলার আেয় িামনা িরুন।  

েুতরাং এিাসি  তম িরার জনয, উজব খথসি বাাঁচার জনয খয পদ্ধকত োহাবাসয় খিরাম রাঃ 

অবলম্বন িসরসেন, খেিা িাযবির পদ্ধকত। োলসি োকলকহন খথসি এই পদ্ধকত বকণবত। এই 

নিসের মুহাোবা, তার শকি তাসি স্মরণ িকরসয় কদসত থািা, তাাঁসি হুমকি ধ্মকি কদসত থািা, 

এবং কনসজর অবস্থা েম্পসিব অবর্ত থািা। কনসজর অপর আো েিল খনয়ামতসি আল্লাহ 

তাআলার কদসি েমৃ্পি িরা।  

উজসবর এিকি িারণ, তার আসশপাসশর পকরসবশও হসয় থাসি খয, পকরসবশ ই এমন, এই কদসি 

ভ্রুসক্ষপই খনই, এবং প্রসতযসিই উজব এবং বড়ত্ব প্রদশবসন কলপ্ত রসয়সে, র্ববসবাধ্ িরসে। এিজন 

অপরজসনর উপর প্রকতসযাকর্তা িরসে। দুকনয়াকব মুয়ামাসলর মসধ্য, বড়সত্বর মসধ্য। উত্তম হল এর 
খথসি বাাঁচার বযাপাসর গুরুত্ব প্রদান িরা।  ি সনা এমন হয় খয, মানুে এি  াে পকরসবশ এবং 

 াে হালিায় খথসি খথসি বড় হসয় যায় এবং ওই হালিা খথসি খবর হসয় খে আর খদস  না, 

এবং খে নিসের মুহাোবাও িসর না খয, তুই কি? খতার ক্ষমতা ই বা কি?  দুকনয়াসত খতার 

চাইসত িত বড় বড় খলাি কবদযমান রসয়সে। কিন্তু খিান এি  াে মহসলর মাসে থািার িসল খে 

এি খ ালসের মাসে বকি হসয় পসড়।  

মানুসের জনয উকচত খয, খে তার চাইসত উত্তম খলািসদর খোহবত গ্রহণ িরসব। তাাঁর চাইসত 

অকধ্ি ইলসমর অকধ্িারী খলািসদর োসথ বেসব। কনসজর চাইসত অকধ্ি ভাসলা খলািসদর োসথ 

উঠাবো িরসব, যাসত নিসের এই ক্ষমতার কবেসয় অনুভূকত আসে খয, খতার চাইসত অকধ্ি ভাসলা 

খলাি এই দুকনয়াসত কবদযমান আসে। খতার চাইসত অকধ্ি ইলসমর অকধ্িারী, এবং অকধ্ি 

অকভজ্ঞতােম্পন্ন খলাি এই দুকনয়াসত কবদযমান আসে।  
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এমকনভাসব তাাঁর ই লাসের এিকি পদ্ধকত এিাও হসত পাসর খয, খে তাাঁর খিান বনু্ধর োসথ চুকি 

িসর রা সব, যকদ আমার মু  কদসয় ি সনা খিান বড়ত্ব প্রিাশ খপসয় যায়, তাহসল আপকন আমাসি 

েতিব িসর কদসবন, যাসত আকম আমার ইেলাহ িসর কনসত পাকর। খযসহতু এমন পকরসবসশ আকে, 

খয াসন এগুসলা অনুধ্াবন িরা যায় না। এগুসলা বযাপি হসয় যায়। িাসরা োসথ এমন চুকি িসর 

কনন এবং তাাঁসি ইেলাসহর মাধ্যম বাকনসয় কনন।  

এই ধ্রসণর মজকলে এবং খোহবত খথসি খবাঁসচ থািুন, খয াসন আপনার মুস র োমসন আপনার 

প্রশংো িরা হয়। যকদ আপনার প্রশংো িরা হয়, তাহসল হযরত আবু বির কেকিি রাঃ খথসি 

বকণবত- য ন খিউ তাাঁর োমসন তাাঁর প্রশংো িরসতা অথবা তাাঁর িাসে তাাঁর প্রশংো খপৌঁেসতা খয 

তাাঁর পিাসত খিউ তাাঁর প্রশংো িসরসে, তাহসল কতকন দুয়া িরসতন খয,  

 اللهم أنت أعلم مني بنفسي، وأنا أعلم بنفسي منهم

খহ আল্লাহ আপকন আমাসি আমার চাইসত অকধ্ি জাসনন এবং আকম আমাসি ওই খলািসদর 

চাইসত খবকশ জাকন, যারা আমার প্রশংো িরসে। 

مما يظنوناللهم أجعلني خيراً   

খহ আল্লাহ খলাসিরা আমার বযাপাসর খযমন ধ্ারণা িসর, আমাসি তাাঁর চাইসত অকধ্ি ভাসলা 

বাকনসয় কদন। 

 وأغفر لي ما ال يعلمون

আমার খয গুনাহেমুহ েম্পসিব এরা অবর্ত নয়, খেগুসলা ক্ষমা িসর খদন। 

 .وال تؤاخذني بما يقولون

তারা আমার খয প্রশংো িরসে, আপকন আমাসি খে বযাপাসর পািড়াও িকরসয়ন না! এই দুয়া 

এিকি উত্তম দুয়া।  

এমকনভাসব এিকি দুয়া আরও বকণবত আসে খয,  

 اللهم اني اعوذبك من العجب و سوء الكبر
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েিাল েন্ধযা যকদ এই দুয়া িরা হয়, তাহসল আল্লাহ তাআলার িাসে আশা, তাাঁর রহমসতর িাসে 

আশা খয, আল্লাহ তাআলা আমাসদর এই খরার্ খথসি বাকচসয় কনসবন। নিসের এই হামলা খথসি 

আল্লাহ তাআলা আমাসদরসি মুি রা সবন। আল্লাহ তাআলা েববপ্রথম আমাসদরসি এর উপর 

আমল িরার তাওকিি দান িরুন।   আল্লাহ তাআলা েিল োথীসি এর উপর আমল িরার 

তাওকিি দান িরুন। 

 

 اللهم اعط نفسه تقواها

 وزكها أنت خير من زكاها

 انت وليها وموالها

أن الحمد هلل رب العالمينوآخر دعوانا   


